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Zaterdag 27 juni: Bezoek aan ’t Vloethemveld 

 

Bijna een eeuw lang, van 1914 tot 2013, was Vloethemveld een weinig toegankelijk 

militair domein met een munitiedepot en een school voor onderofficieren. Nu is het 

een interessant natuurgebied, met enkele merkwaardige referenties naar het militaire 

verleden. Recent werd het voor het publiek ontsloten. Ludo Meulebrouck en Raf 

Devriendt leidden er ons rond.  

In de jaren 1945 en 1946 werden bijna 100.000 Duitse krijgsgevangenen door de 

Britten in het kamp ondergebracht, ongetwijfeld de meest beruchte periode uit zijn 

geschiedenis.  De levensomstandigheden waren er alles behalve luxueus, soldaten 

stierven aan ondervoeding en epidemieën, de behuizing was zeer eng en de hygiëne 

primitief.   

Een bijzondere groep waren de 12.000 Letten die deel uitmaakten van het Duitse 

leger en door het Sovjetbewind als collaborateurs werden beschouwd. Na hun 

vrijlating hebben ze zich over heel de wereld verspreid, Zedelgem is een mijlpaal 

gebleven in hun stormachtig verleden. Recent was er nog heibel over een 

gedenkteken dat de gemeente voor hen heeft opgericht.  

De meest treffende getuigen van die periode zijn de kunstwerken van de 

krijgsgevangenen, die ze maakten om de tijd te doden. Verveling was immers een 

van de grootste gevaren in het kamp.  

Onder de gevangenen bevond zich Helmut Schmidt, die van 1974 tot 1982 Duits 

bondskanselier was. Tijdens zijn politieke loopbaan heeft hij in de meest luxueuze 

hotels verbleven en aan galadiners aangezeten. Ongetwijfeld zal hij wel eens aan de 

maanden in Zedelgem gedacht hebben. 

Het zicht vanuit een kijkhut op de prachtige vijver was een welgekomen afwisseling 

na al die oorlogsverhalen.  

Een zeer evocatief filmpje over het kamp kun je hier bekijken op de volgende 

YouTube link Documentaire Vloethemveld. In de uitgave Brugge Garnizoenstad heeft 

Ludo Meulebrouck een uitgebreide bijdrage geschreven over Vloethemveld. Je kan 

dit artikel raadplegen door te klikken op de volgende weblink Artikel Vloethemveld. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NO3VjIDMIxs
https://sites.google.com/site/krijgsgevangenenkampzedelgem/

